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HORARIS

MAPA

De dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 14.30h
Dimecres tarda de 15:30h a 19h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h

ADREÇA
Aula Ambiental Bosc Turull

M

COM ARRIBAR
Metro: L3 (Vallcarca)
Bus: 87

Passeig Turull, 2
08023 - Barcelona
T 93 213 39 45
www.boscturull.cat

XARXES SOCIALS
@boscturull

PLACES LIMITADES. FES LA TEVA INSCRIPCIÓ A aula@boscturull.cat O BÉ AL T 93 213 39 45

APÚNTA’T AL PROGRAMA DE
COMPOSTATGE COMUNITARI!
El grup de compostatge està en marxa!
Vols sumar-t’hi? Anima’t a participar
portant les restes del jardí i restes
fresques de la cuina per abocar-les al
compostador (fruita i verdura, marro de
cafè, closques d’ou, taps de suro, closques
de fruits secs, paper de cuina brut i oueres
de cartró sense tintar).

ACTIVITATS TARDOR 2018

Aula Ambiental Bosc Turull
@boscturull

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un
equipament municipal, gestionat
per l’associació Societat Catalana
d’Educació Ambiental, que pretén
millorar la biodiversitat urbana i
promoure pràctiques comunitàries
relacionades amb la sostenibilitat

PLACES LIMITADES. CAL INSCRIPCIÓ
PRÈVIA A aula@boscturull.cat O
BÉ AL T 93 213 39 45
Les activitats estan subvencionades i
comporten una despesa de diners públics,
és important que abans d’inscriure-us
comproveu la vostra disponibilitat. Les
baixes suposen una gestió extraordinària
i poden provocar que persones en llista
d’espera no puguin aprofitar les vacants.

· ACTIVITATS HIVERN | GENER - MARÇ 2019 ·
EL BOSC TURULL BAIXA A LA
VERDINADA!

EDUCACIÓ
—

Sessions de formació
Activitat
gratuïta

INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL INCLUSIVA
—

Sessió dirigida a professionals de l’educació
ambiental que volen obtenir informació i
idees per adaptar les activitats d’educació
ambiental a persones amb diferents tipus
de discapacitats. Mitjançant la teoria i la
pràctica es mostraran els aspectes a tenir en
compte per dinamitzar i dissenyar activitats
accessibles per a tots els públics.
‒
A càrrec de Mireia Olarte, tutora AAE i
Terapeuta Ocupacional Pediàtrica de Nexe
Fundació.
Dimecres 20 de febrer, de 17:30 a 19:30h

CURS CERTIFICAT DE DISSENY EN
PERMACULTURA
—
Formació certificada de 80h per aprendre
l’ètica, els principis i les estratègies de la
permacultura necessàries per transformar
Barcelona en una ciutat resilient,
regenerativa i ecològicament viva.
Obtindràs una nova visió per començar a
canviar la nostra forma de vida i el món que
ens envolta.
‒
A càrrec de Permacultura Barcelona.
Caps de setmana: 26-17 gener, 9-10 febrer,
2-3, 9-10, 23-24 i 30-31 de març, de 9:30 a
18:15h
Preu: A definir (en funció del núm. de
persones inscrites, de 200 a 300€).

ART, NATURA I CREATIVITAT DONA I AIGUA
—
Activitats
gratuïtes

L’Aula Ambiental Bosc Turull serà present a la
Verdinada dels LLuïsos de Gràcia, oferint dues
activitats relacionades amb el medi ambient!
‒
Lloc: Plaça del Nord
Dissabte 9 de març

—
Compostatge comunitari descobreix la granja de cucs!

Saps què és el compostatge? Vine a la Plaça
del Nord i t’explicarem com pots reciclar
les restes orgàniques de casa, com pots
participar al programa de compostatge
comunitari del Bosc Turull i t’ensenyarem
la granja de cucs! Un vermicompostador
ben viu que transforma els nostres residus
orgànics en humus, molt ric per a les nostres
plantes, gràcies a aquests petits animalons.
Vine a conèixer-los!
D’11 a 13h
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.

Toc toc, que hi ha algú? Descobreix
els animals a la ciutat!
A través del joc descobrirem quins animals viuen
en el nostre entorn urbà, a les zones verdes
i al litoral de Barcelona, i coneixerem quins
problemes troben en el medi que compartim.
Veurem quins residus envaeixen el seu hàbitat
i com els podem ajudar per a que tots, ells i
nosaltres, tinguem una casa verda i viva!
De 16:45 a 18:45h
A càrrec de l’Associació Animal Latitude

ART, SALUT I BENESTAR

—

Sessions per conèixer i potenciar la biodiversitat

CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA
- JORNADA COMUNITÀRIA DE
MANTENIMENT
Activitat
gratuïta
—
En el dia Mundial de l’Educació Ambiental
us convidem a participar de la jornada
de prevenció i control de la plaga de la
Processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa). Coneixerem què és la
processionària, el seu cicle de vida, com ens
afecta i els diferents mètodes de control
existents, i hi haurà pica-pica d’agraïment per la
vostra col·laboració en la millora del Bosc Turull!
‒
A càrrec de l’equip de l’Aula Ambiental Bosc
Turull.
Dissabte 26 de gener, d’11 a 14h.

VINE A CONÈIXER EL CALENDARI
NATURAL DE VALLCARCA!
—

Vols participar en la recollida d’informació
sobre la biodiversitat del barri? T’agradaria
que les teves observacions fossin útils per a
la comunitat científica? Tens curiositat per
saber què és la ciència ciutadana i per a què
pot servir? Vine a conèixer el nou projecte de
l’aula que recollirà les observacions de fauna
i flora aportades pel veïnat, per elaborar de
forma conjunta un registre dels canvis en
la biodiversitat del nostre entorn. I el 23 de
febrer ho posarem en pràctica!
‒
Activitat
En col·laboració amb el FENOCAT i
gratuïta
l’Associació de veïns de Sarrià
13 de febrer, de 18 a 20h.

ITINERARI PER DESCOBRIR UNS
VEÏNS BEN VIUS A VALLCARCA
—

La primavera s’apropa i es comencen a
observar canvis en la biodiversitat del barri.
I és que qualsevol ambient és important, i
fins i tot el racó més urbà guarda sorpreses
que cal conèixer i protegir. Acompanya’ns
en aquesta ruta per descobrir la fauna i
flora que podem trobar als voltants de l’Aula
Ambiental Bosc Turull i aprendreu a incloure
les vostres observacions al Calendari
Natural de Vallcarca, el nou projecte de
ciència de ciutadana de l’aula!
‒
Activitat
gratuïta
Activitat organitzada conjuntament
amb la Fàbrica del Sol
23 de febrer, d’11:30 a 13:30h.

Treballarem la inspiració i l’observació de la
natura, centrant-nos en l’aigua com a element,
i despertarem l’essència femenina que tots i
totes duem dins.
‒
A càrrec de Carla Peracchi, arquitecte,
mediadora i professora d’art i creativitat.
Dissabte 2 de març, d’11 a 13.30h

COMUNITAT
I SOSTENIBILITAT

—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

CARREGA’T D’ENERGIA. “EL
COMPTADOR DIGITAL”
—

En aquest taller aprendrem tot sobre els
nous comptadors i els compararem amb
els antics, i parlarem sobre l’obligatorietat
d’instal·lació, preu, costos i impacte sobre la
salut de les persones.
‒
A càrrec de La Fàbrica del Sol
30 de gener de 18:30 a 20h
Activitats
gratuïtes

MOBILITAT ELÈCTRICA: UNA
ALTERNATIVA REAL I SOSTENIBLE

TALLER DE CUINA D’HIVERN
—

De forma ben pràctica parlarem sobre
els productes típics de la temporada
d’hivern, per saber què ens aporten, i farem
diverses receptes per tal de treure’n profit,
i aprofitarem per conèixer el programa de
compostatge comunitari de l’Aula. Cuina de
proximitat per gaudir de cada estació!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte 2 de febrer d’11 a 13.30h
Preu: 5€

CICLE INDÚSTRIA TÈXTIL:
IMPACTES SOCIOAMBIENTALS
I ALTERNATIVES ÈTIQUES

Activitat
gratuïta

Què suposa la instal·lació dels comptadors
telegestionats? Qui es queda amb les
nostres dades de consum? Tenen efectes
sobre la salut aquests comptadors? El pla
d’ instal·lació dels nous comptadors digitals
telegestionats genera molts dubtes.

—

La natura com a font de creativitat i salut

BIODIVERSITAT

En aquesta sessió pràctica, on no calen
coneixements previs, fomentarem l’expressió
artística i l’experimentació creativa mitjançant
la pintura i en clau femenina.

Activitats
gratuïtes

Has pensat mai quins impactes
socioambientals s’amaguen darrera la roba que
compres? Sabies que la indústria tèxtil és de
les que més contaminen? Tot i això, existeixen
alternatives més ètiques i sostenibles! Vine a
conèixer aquesta situació i les solucions per
consumir moda de forma més conscient.

—
Projecció documental “RIVER
BLUE” i taula rodona d’alternatives

El FICMA presenta el documental “River Blue”,
que mostra com la indústria tèxtil contamina
els rius i provoca greus problemes de salut
a les poblacions locals. Després, debatrem
sobre els temes que tracta la pel·lícula amb
entitats convidades que lluiten per visibilitzar
aquesta problemàtica i oferir alternatives, i ens
presentaran les seves propostes de consum
conscient perquè puguem vestir una moda més
sostenible!
En col·laboració amb el FICMA i amb Back to
Eco, projecte SAÜC i Vestidures.
Divendres 1 de març de 18:30 a 21h.

Reciclatge creatiu: reutilitza les
teves samarretes velles!
En aquest taller reutilitzem samarretes que
tenim per casa que ja no fem servir, encara que
estiguin trencades: les tallarem a tires i amb
elles teixirem boniques polseres o clauers!
Farem servir una tècnica que es diu kumihimo,
de trenat molt senzill, que ens permetrà
obtenir resultats molt interessants amb pocs
ingredients! Vine a celebrar amb nosaltres el
dia del consum responsable, dins la 6a edició
del Fem Mercat a Vallcarca!
A càrrec d’Anna Nieto, de LabCreatiu.
Dissabte 16 de març, de 12 a 14h.
Plaça del Metro de Vallcarca, L3 (Sortida
Av.Vallcarca)

De la mà del Centre Cívic El Coll - La bruguera
participarem al cicle de “Ciència i ciutat” que
organitza l’ICUB per apropar el coneixement
científic a la ciutadania.
‒
Activitat coorganitzada amb el Centre
Cívic El Coll-La Bruguera i l’ICUB.
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera,
C/Aldea,15

—
Taula rodona: Mobilitat sostenible,
una alternativa sostenible
La contaminació atmosfèrica, vinculada
al model actual de consum energètic i de
mobilitat, afecta a la nostra salut. Coneguem
l’opinió de diverses persones expertes en
aquesta temàtica. Amb la participació de
Ricard Riol (president de la PTP), Toni Ribas
( Plataforma per la qualitat de l’aire ) i altres
ponències a concretar.
Dijous 7 de febrer, 19h.

Presentació projecte “Fòrmula
Student”
Us presentem el treball d’un grup d’estudiants
de la UPC que han dissenyat i construït
un vehicle elèctric, per a participar en
la FÓRMULA STUDENT, competició
interuniversitària internacional. Amb la
col·laboració de la UPC.
Organitzen: Centre Cívic El Coll - La
Bruguera, Aula Ambiental del Bosc de Turull
i ICUB.
Divendres 8 de febrer, 19h.

VISITA A L’ABOCADOR RESTAURAT
DE LA VALL D’EN JOAN
—

El Dipòsit Controlat de residus de la Vall
Activitat
d’en Joan ha estat sotmès a un procés de
gratuïta
restauració ecològica, després de la seva
clausura definitiva l’any 2006. Aquesta
visita ens permetrà reflexionar entorn a la
problemàtica de la gestió de residus, conèixer
els diferents espais que representen la història
del dipòsit i veure la feina que s’ha realitzat per
tal de poder tornar aquest espai al seu equilibri
ambiental.”
L’itinerari ens mostrarà el mirador superior,
la terrassa superior i la terrassa restaurada, i
ens explicaran l’actual aprofitament energètic
del biogàs que encara produeixen els residus
existents i la planificació del seu futur.
‒
A càrrec de l’AMB i coorganitzat amb l’Aula
Ambiental de Sagrada Família, la Casa de
l’Aigua i el Castell de Torre Baró.
Dijous 28 de març, 8:45h a l’Aula Ambiental
Sagrada Família. C/Lepant 281-283,
cantonada Provença.

